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Temat

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd NFI Midas S.A. („Fundusz", „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2012 roku otrzymał postanowienie 
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego 
(„Postanowienie”), z dnia 18 kwietnia 2012 roku, o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu.

Zgodnie z treścią Postanowienia, kapitał zakładowy Funduszu został podwyższony z kwoty 29.593.335,00 złotych 
do kwoty 147.966.675,00 złotych.

Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej zostało zrealizowane poprzez emisję 1.183.733.400 
akcji zwykłych na okaziciela serii D NFI Midas S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych na 
podstawie Uchwały nr 27/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 15 listopada 2011 roku.

Po zarejestrowaniu  zmiany, o której mowa powyżej kapitał zakładowy Funduszu, wynosi 147.966.675,00 zł i dzieli 
się na 1.479.666.750 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, w tym:
- 11.837.334 akcji serii A,
- 47.349.336 akcji serii B,
- 236.746.680 akcji serii C,
- 1.183.733.400 akcji serii D.

Ogólna liczba głosów, wynikająca z powyższych akcji, wynosi 1.479.666.750 głosów.

Jednocześnie Zarząd Funduszu informuje, iż w związku z ww. rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Sąd 
Rejestrowy dokonał również rejestracji zmiany art. 8 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie art. 8 ust. 1 Statutu Spółki:
„8.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 29.593.335,00 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt 
trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć) złotych i dzieli się na 295.933.350 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów 
dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 
złotego (dziesięć groszy) każda, w tym:
(a) 11.837.334 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji serii A o 
numerach od 00.000.001 do 11.837.334,
(b) 47.349.336 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji 
serii B o numerach od 00.000.001 do 47.349.336,
(c) 236.746.680 (dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00.000.001 (jeden) do 236.746.680.”

Obecne brzmienie art. 8 ust. 1 Statutu Spółki:
„8.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 147.966.675,00 (sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset 
sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 1.479.666.750 (jeden miliard 
czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji 
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 złotego (dziesięć groszy) każda, w tym: 
(a) 11.837.334 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji serii A o 
numerach od 00.000.001 do 11.837.334, 
(b) 47.349.336 (czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji 
serii B o numerach od 00.000.001 do 47.349.336, 
(c) 236.746.680 (dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset 
osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00.000.001 (jeden) do 236.746.680,
(d) 1.183.733.400 (jeden miliard sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta) akcji 
zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 1.183.733.400 (jeden miliard sto osiemdziesiąt trzy 
miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta).”

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
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§ 5 ust.1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
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